
تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 1 من 3

1 يناير ن1 ١

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة التداولالتغري ٪أخر إغالق الرشكة

السعودية للصناعات األساسية - سابك

دار األركان للتطوير العقاري

مصرف اإلنماء

مصرف الراجحي

المصافي العربية السعودية - ساركو

المصدر: تداول

آخر إغالق رمز املؤرشاملؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

SASEIDXمؤشر السوق الرئيسي

SASEBNK المصارف والخدمات المالية

SASEPETRالصناعات البتروكيماوية

SASECEM اإلسمنت

SASERETL التجزئة

SASEENER الطاقة والمرافق الخدمية

SASEAGRI الزراعة والصناعات الغذائية

SASETEL االتصاالت وتقنية المعلومات 

SASEINS التأمين

SASEMINV االستثمار المتعدد 

SASEINDI االستثمارات الصناعية

SASEBULD التشييد والبناء

SASEREAL التطوير العقاري

SASETRAN النقل

SASEMEDI اإلعالم والنشر

SASEHOTE الفنادق والسياحة

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

ْتشب العربية للتأمين

السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو

الحمادي للتنمية واإلستثمار

السعودية للخدمات األرضية

اإلتحاد التجاري للتأمين

المصدر: تداول

القيمةالتغري ٪أخر إغالق الرشكة
)مليون ر.س.(

نماء للكيماويات

السعودية العالمية للبتروكيماويات - سبكيم العالمية

عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

السعودية للعدد واألدوات- ساكو

السعودية للتنمية الصناعية - صدق

المصدر: تداول

 اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة
التاريخ املقرتح الرشكة

5 يناير ن1 ١السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

5 يناير ن1 ١االتحاد التجاري للتأمين

٨ يناير ن1 ١الوطنية لتصنيع وسبك المعادن - معدنيه

٩ يناير ن1 ١العبداللطيف لإلستثمار الصناعي

11 يناير ن1 ١القصيم الزراعية - جاكو

1١ يناير ن1 ١السعودية للخدمات الصناعية

15 يناير ن1 ١األحساء للتنمية

15 يناير ن1 ١السعودية للصناعات المتطورة

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث األسعار كما في 1 يناير ن1 ١

١١:٠٠
صباحاً

١٠:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٧,١٧٥

٧,١٩٥

٧,٢١٥

٧,٢٣٥

٧,٢٥٥

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

y  القيمة بلغت  حيث  نقطة،  عند  ١1.ن  ليغلق   % .4 بنسبة  الخميس  يوم  الرئيسي  السوق  مؤشر  تراجع 

اإلجمالية للتداول 5.4 مليار ر.س. )بلغ متوسط القيمة اإلجمالية للتداول آلخر ثالثين يوما 5.6 مليار ر.س.(. 

استحوذت أسهم الشركات الخمس األكثر تداوال بحسب القيمة على 6.ن3% من إجمالي قيمة التداول اليومي.

y  الصناعات قطاع  تراجع  كما   % .4 بنسبة  المالية  والخدمات  المصارف  قطاع  مؤشر  تراجع  حيث 

قطاع  أداء  كان   .% .٨ بنسبة  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  وتراجع  بنسبة  .%1،  البتروكيماوية 

 )CHUBB AB/٨١4 ( للتأمين العربية  ْتشب  أسهم كل من شركة  كانت  بارتفاع %1.4.  األفضل  النقل 

والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات - ساسكو ) SACO AB/4 5( وشركة الحمادي للتنمية 

ارتفاعا. األكثر   )ALHAMMAD  AB/4  ن( واالستثمار 

y  4١.4 وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت القيمة اإلجمالية لألصول التي تملكها المؤسسة بمقدار

مليار ر.س. )11.3 مليار دوالر أمريكي( عن الشهر السابق  لتصل الى ٨ .١ ترليون ر.س. )555 مليار دوالر 

أمريكي(، وهو أقل مستوى خالل خمس سنوات، حيث كان أقل مستوى في ديسمبر من العام 11 ١ التي 

بلغت قيمة إجمالي األصول فيها 6 .١ ترليون ر.س. )54٩ مليار دوالر أمريكي(. )المصدر: موقع أرقام(

y  533( .ارتفعت االحتياطيات العامة للمملكة العربية السعودية خالل شهر نوفمبر بحدود ١ مليون ر.س

ألف دوالر أمريكي( عن شهر أكتوبر لتصل إلى 4.1ن4 مليار ر.س. )1١6.4 مليار دوالر أمريكي(.  تعتبر 

أول زيادة خالل عشرة شهور، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. )المصدر: 

موقع أرقام(

y  ( عقد بقيمة 66.٩ مليون ر.س. )٨.ن1 مليونSRECO AB/4 وقعت الشركة العقارية السعودية  ) ١

دوالر أمريكي( إلنشاء ١1 عقار سكني خالل فترة 1٨ شهرا، حيث سينعكس األثر المالي للعقد في نتائج 

الشركة اعتبارا من الربع األول ن1 ١. )المصدر: موقع مباشر(

y  نفى صندوق االستثمارات العامة السعودي التقارير حول سعيه لشراء حصة في شركة المرافق الخاصة

“يوتيكو” والتي ذكرتها وكالة رويترز. يستثمر صندوق االستثمارات العامة في صندوق آي دي بي للبنية 

التحتية مع مستثمرين آخرين والذي يستثمر بدوره في شركة يوتيكو. )المصدر: موقع زاوية(

y  بتوزيع أرباح نقدية بواقع )SGS AB/4 31( أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية

 1.3 ر.س. للسهم عن النصف الثاني 16 ١. ليكون بذلك عائد توزيع الربح إلى السعر لكامل العام 16 ١ 

عند 3.٩%. )المصدر: موقع أرقام(

y  1.   توزيع أرباح نقدية بواقع)SPC AB/١ 4 ( أوصى مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

ر.س. للسهم عن العام 16 ١. ليكون بذلك عائد توزيع الربح إلى السعر لكامل العام 16 ١ عند  .%3. 

تداول( )المصدر: 

y  توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن )ALINMA AB/114 ( أوصى مجلس إدارة مصرف اإلنماء

العام 16 ١ بواقع  5.  ر.س. للسهم، ليكون بذلك عائد توزيع الربح إلى السعر لكامل العام 16 ١ عند 

١.4%. )المصدر: تداول(

1.ن4.31ن.1-4.  ١1،ن
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تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ١ من 3

1 يناير ن1 ١

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية*

)S&P 500( أمريكا

)NASDAQ( أمريكا

)FTSE 100(  المملكة المتحدة

)DAX( المانيا

)CAC 40( فرنسا

)MICEX( روسيا

)Nikkei( اليابان

)HSI( هونج كونج

)KOSPI( كوريا الجنوبية

)SHCOMP( الصين

)NIFTY( الهند

)IBOV( البرازيل

)BIST 100( تركيا

)EGX30( مصر

)MSCI( األسواق الناشئة
)MSCI( عالمي

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
التغري 

السنوي ٪

خام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(
الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

الذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
الفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(
البالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
النحاس ) دوالر أمريكي / طن(
الزنك )دوالر أمريكي / طن(

الرصاص )دوالر أمريكي / طن(
القمح )دوالر أمريكي / حزمة(
الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(
السكر )دوالر أمريكي / رطل(

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

)DFM( دبي

)ADX( أبوظبي

)KSE( الكويت

)QE( قطر

)MSM( عمان

)BSE( البحرين

داو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

التغري اليومي ٪أخر إغالق الدولة
التغري منذ بداية 

الهامش *العام ٪

الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

قطر

البحرين

y  تصدر يوم غد اإلثنين الموافق ١ يناير ن1 ١ بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الهند لشهر

إكونوداي( )المصدر:   .)5١.3 السابقة:  16 ١)البيانات  ديسمبر 

y  لشهر األمريكي  الصناعي  المشتريات  مديري  مؤشر  بيانات  ن1 ١  يناير   3 الموافق  الثالثاء  يوم  تصدر 

إكونوداي( )المصدر:   .)54.1 السابقة:  16 ١)البيانات  ديسمبر 

y  نوفمبر لشهر  المتحدة  الواليات  البناء في  على  اإلنفاق  بيانات  يناير ن1 ١   3 الموافق  الثالثاء  يوم  تصدر 

إكونوداي( )المصدر:   .)% .6 ارتفاع  التوقعات:  متوسط   ،% .5 ارتفاع  السابقة:  )البيانات   ١ 16

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

أهم األحداث القادمة

y  آند بور الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد  المنطقة  الجمعة في  أغلقت األسواق األمريكية يوم 

ومؤشر نازداك المجمع بنسب بلغت 5. % و٩. % على التوالي، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 

3. %. في األسواق االوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة 3. %، كما ارتفعت كل من أسواق المانيا وفرنسا 

بنسب بلغت 3. % و5. % على التوالي.

y  أغلقت األسواق اآلسيوية يوم الجمعة على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ١. % بينما تراجع

سوق اليابان بنسبة ١. %، وأغلق سوق كوريا الجنوبية جلسته حول مستواه )ارتفع 1. %(، بينما ارتفع كل 

من سوقي هونج كونج والهند بنسبة  .1% لكل منهما.

y  اختتمت األسواق الخليجية جلستها ليوم الخميس على ارتفاع، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة 3. % كما ارتفع

سوق أبوظبي بنسبة ن.1%، في حين أغلق سوق الكويت جلسته حول مستواه )انخفاض 1. %(، بينما ارتفع 

سوق قطر بنسبة  .1%، وارتفعت كل من أسواق عمان والبحرين بنسب 3. % و6. % على التوالي.

y  كانت مطالبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة لألسبوع المنتهي في ١4 ديسمبر 16 ١ عند ١65 ألف

)البيانات السابقة: 5ن١ ألف؛ متوسط التوقعات: ١6١ ألف مطالبة(. )المصدر: إكونوداي(

y  اليابان من الطبيعية في طوكيو، بلغت واردات  الطاقة والموارد  الصادرة عن وكالة  البيانات  وفقا ألحدث 

النفط الخام اإلماراتي خالل نوفمبر 16 ١ ما يعادل ١3.1١ مليون برميل، حيث تمثل هذه الكمية ١4.5% 

من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام خالل الشهر. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  34بحسب إعالن رسمي، بلغ إجمالي قيمة األصول القطرية لدى غير المقيمين مع نهاية 15 ١ ما يقارب ن

مليار ر.ق. )٩5.3 مليار دوالر أمريكي(، ارتفاع بمقدار ١3.5 مليار ر.ق. )6.5 مليار دوالر أمريكي( عن 

نهاية العام السابق البالغ 3١3.١ مليار ر.ق. )٨٨.٨ مليار دوالر أمريكي(. )المصدر: موقع زاوية(

y  بوسان بنسبة ١3.٩4% من شركة  إضافية  على حصة  استحواذها  العالمية عن  دبي  موانئ  أعلنت شركة 

تفاصيل  عن  اإلعالن  يتم  ولم   ،%66. 3 إلى  حصتها  لترتفع  الجنوبية،  كوريا  في  المحدودة  نيوبورت 

مباشر( موقع  )المصدر:  االستحواذ. 

y  على الشروط المقترحة من شركة الجونز في )DEYAAR UH( وافق مجلس إدارة شركة الديار العقارية

ما يتعلق بقطعة األرض العائدة لشركة الديار، كما وافق المجلس على حصول الشركة على تسهيالت بنكية 

لصالح مشاريع مونتروز وميدتاون.  )المصدر: موقع مباشر(

y  التام مجموعة  من  بنسبة  %1  على حصة  االستحواذ  عملية  من  االنتهاء  عن  للطيران  قطر  شركة  أعلنت 

للطيران، تقدر قيمة الحصة بحدود ٨.4 6 مليون دوالر أمريكي )١.١15.5 مليون ر.ق.(. تعتبر كال من 

شركة قطر للطيران ومجموعة التام للطيران في تشيلي أعضاء ضمن تحالف ون وورلد للطيران. )المصدر: 

أرابيا( ترايد 

y  )MCC( وقعت شركة ضمان للتأمين الصحي في الكويت عقد مع شركة ميتالليرجيكال جروب في الصين

)بقدرة  المستشفيات  من  إثنين  إنشاء  أجل  من  أمريكي(،  دوالر  مليون   53٨.٩( د.ك.  مليون  بقيمة 16١ 

أرابيا( استيعابية   6 سرير( في الكويت. )المصدر: ترايد 

y  1استمر ارتفاع أعداد اشتراكات الهاتف الجوال في اإلمارات العربية المتحدة، حيث وصل إلى ما يقارب ٨

مليون اشتراك مع نهاية العام 15 ١ وبنسبة انتشار ٩.٨ ١%، وهي ضمن أعلى نسب االنتشار في العالم. 

)المصدر: ترايد أرابيا(

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: 1. تحديث األسعار كما في 1 يناير ن1 ١
١. * الهامش لسعر ليبور بالدوالر األمريكي لثالث أشهر    

3. # غ/م: غير متاح  

3،531 .3 .41١.111.5

ن.١.55.611ن.4،5461

1.3١.41٩.5-1. 4٨ن،5

114.٩. 1.  .1ن43، 1

٩. 1 .ن٨. 3. ٨3ن،5

1،١١  .61.٨ .41 . 

غ/م #١.١1.34. 51٩

١،١3٩ .5-1.1-٩.5١1. 

5١١.٩.ن-1.5-٩. 5،3٨3

6. 31.114.46. 143،ن

11،4٨1 .3 .36.٩1٨. 

4،٨6١ .5 .54.٩١4. 

3. ١6.٨1ن.١١.١،١331

1٩،114 .١-1.6- .4١4.٨

١١،  11. ١.  .41١.١

١ ،١6 .1 .5-3.31 .5

6.ن3-1.1١-١. ١. 4 3،1

٨،1٨61. ١.53. ١ .6

4.1 3٨.٩١ .١4. ن١١، 6

41.5٨.٩٨.٩. ٨،13٩ن

6.١16.١ن-6. ن. 345،1١

٨6١ .4١.5٨.615.5

 .5.3١١-5. -1. 51ن،1

56.٨١1.١3. 5١.45١.4
 . 3 . 1.33-١١.1ن.3
1،15١ .5-1.6٨.6٨.6
15.٩١1.5-1.114.٩14.٩
٩ 4 .41.11.١1.١
4.ن41.ن١1.1 .5،5١31
١،55١.  .٨١-6 .66 .6
1،٩٨5 .3-4.٩-1 .١1 .١
-١1.4-١1.4ن.٨3. ٨ 4
35١ .61.٨1 .4-1 .4-
5١٩.١١٩.١.ن1. 51.1٩

1.   .   .3٩ .  

١. 4 .  - .4٩1. 4

1.4٨ .  - .4١ .4٨

1.44 .   .١5- .44

٨ن. ن4. -3 . ٨ن.1

١.1  .   .4٨1.1 



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 3 من 3

1 يناير ن1 ١

معلومات االتصال
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٨   1١5 ٩٩٩٩
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